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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد وعلى الرسل واألنبياء 

 أجمعين،

সম� �শংসা জগতসমূেহর �িতপালক আুাহর জনয্ সালাত ও সালাম বিষরত  হাক 

তাঁর বা�া ও রাসুল মুহা�াদ এবং সকল নবী ও রাসুলেদর উপর্ অতঃপর- 

এগেলা হেে কিতপয় ফােয়দা, আুাহ তাআলা আমােক  যগেলা িনেয় কেয়কিি পপৃা 

 লখার তাওিফক দান কেরেছন, এবং যা আিম হািসল কেরিছ তাহিরর আশ শােমর 

শাি�র কারাগাের্ জুলুম ও শ�তাবশত আমােক যখন ব�ী রাখা হেয়িছল  সই 

সময়কােল্ আর এগলা হেে িকছু ইলিম ফােয়দা্ িবচার-সািলশ ও আমােক বি� 

করার কারেুর সােথ এগেলার  কান সসকর  নই্  সগেলা  তা হেে ি�  িবষয়, যিদ 

�েয়াজন হয় তাহেল  সগেলা  তত �ােব ও িব�ািরত আেলাচনা করা হেব..্  এখন 

আিম আমার বুজুগর-মুরুী ও ি�য়তম বযি্েদর অনুেরাা ও �তযাশার কারেু  স 

িবষেয় িনরবতা অবল�ন কেরিছ, কারু আিম তাঁেদর অনুেরাা ও �তযাশােক �তযাখযান 

করেত পাির না্    
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�থম ফােয়দা 

আুাহ তাআলা আমার �িত দয়া কেরেছন  য আিম তাঁেদর 

সােথ িছলাম্ 

িন�ই িবপদআপদ ও পরীকা হেে সপিৃর বযাপাের আুাহ তাআলার একিি সু াহ বা 

নীিত্ আুাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা বেলন- 

رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن. َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ( َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْ

َليَـْعَلَمنَّ اللَّ  )ُه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ فـَ  

“মানুষ িক মেন কের  য, তারা একথা বেলই অবযাহিত  পেয় যােব  য, আমরা  ঈমান 

এেনিছ এবং তােদরেক পরীকা করা হেব না্ 

আিম তােদরেকও পরীকা কেরিছ, যারা তােদর পূেবর িছল্ আুাহ অবশযই  জেন 

 নেবন যারা সতযবাদী এবং িন�য়ই  জেন  নেবন িমথুযকেদরেক”্ (সুরা আনকাবুত- 

১-২) 

 

আুাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা আরও বেলন- 

ُلَو َأْخَبارَُكمْ  ُلَونَُّكْم َحتَّى نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ  َولََنبـْ

“আিম অবশযই  তামােদরেক পরীকা করব  য পযরপ না ফুিিেয় তুিল  তামােদর 

 জহাদকারীেদরেক এবং সবরকারীেদরেক এবং যতকু না আিম  তামােদর অবঅান 

সমূহ যাচাই কির”্ (সুরা মুহা�াদ-৩১) 

ইমাম ইবনুল কাইিয়যম রহঃ বেলন- 

(والمقصود: أن اهللا سبحانه اقتضت حكمته أنه ال بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر 
لمواالته وكراماته ومن ال يصلح وليمحص النفوس  باالمتحان طيبها من خبيثها ومن يصلح
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التي تصلح له ويخلصها بكير االمتحان كالذهب الذي ال يخلص وال يصفو من غشه إال 
األصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما  يباالمتحان إذ النفس ف

يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية فإن خرج في هذه الدار وإال ففي كير جهنم فإذا هذب 
 العبد ونقي أذن له في دخول الجنة)

“উে�শয হলঃ আুাহ তাআলার  হকমেতর দাবী হল এই  য, অবশযই নফসগেলােক 

পরীকা করা হেব এবং দুঃখকেৃ আপিতত করা হেব, যােত পরীকার মাাযেম অপিবপ 

 থেক পিবপরা আলাদা হেয় যায়্ এবং যারা িমপতা ও মযরাদােক সংেশাান কের আর 

যারা সংেশাান কের না তারা পপথক হেয় যায়্ এবং যােত সংেশাান করা 

নফসগেলােক আরও পিররশ করা যায় এবং পরীকার হাপর িদেয় নফসগেলােক খাঁিি 

করা যায়, ওই  েুরর মত, যােক আগেন পুিিেয়-ই খাঁিি ও খাদ মু্ করা হেয়েছ্ 

 যেহতু আসেল নফস হেে জােহল ও জােলম্ আর নফেসর জুলুম ও মূখরতা  ারা 

ম�� ও অপিবপতা অজরন হয়,  যগেলা পিররশ ও খাঁিি করেুর �িত পদেকপ 

�হেুর মুখােপকী্ সুতরাং  য পিররশ করেুর ঘর অি�মুেখ  বর হেয় পিেলা, ( স 

পিররশ হেয় সফলকাম হেয়  গল আর  য  বর হলনা,  স) জাহা ােমর হাঁপের �েবশ 

করেলা্ সুতরাং বা�া যখন িনেজেক খাঁিি ও িনমরল কের িনেব, তাঁেক তখন জা ােত 

�েবেশর অনুমিত িদেয়  দওয়া হেব”্ (যাদুল মাআদ িফ হাদঈ খাইিরল ইবাদ- 

িজহােদর �রসমুহ পূুর করা সসিকরত অাযায়্ আয-যুউল মুিনর আলাত তাফিসর-৩৯৩ 

পপৃা)    

আর িজহােদর রুা�নগেলা হেে  েৃ�ূিমসমূেহর অপ�ুর্,  যখােন পরীকা ও 

দুঃখকেৃ পিতত হওয়ার সু াহ �কাশ পায়্ সুতরাং তা উ্�ূিমগেলােত িবি�  

পিরবতরন, ঘিনা�বাহ ও উ�ান-পতেন আকি�ক এেস  দখা  দয়্ সুতরাং িজহােদর 

পথ হেে একিি কিঠন ও িবপদসংকুল পথ,  য পেথ আুাহ যােক অিবচল রােখন,  স 

ছািা আর  কউ-ই অিবচল থাকেত না্ আমরা আুাহর কােছ দপঢ়তা কামনা করিছ্ 

আুাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা বেলন-  
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ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا (ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو كُ  ْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ

..َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُموَن)  

“ তামােদর উপর যুশ ফরয করা হেয়েছ, অথচ তা  তামােদর কােছ অপছ�নীয়্ 

পকাপের  তামােদর কােছ হয়েতা  কান একিা িবষয় পছ�সই নয়, অথচ তা 

 তামােদর জনয কলযাুকর্ আর হয়েতাবা  কান একিি িবষয়  তামােদর কােছ 

পছ�নীয় অথচ  তামােদর জেনয অকলযাুকর্ ব তঃ আুাহই জােনন,  তামরা জান 

না”্ (সুরা বাকারা-২১৬) 

এতদাসে�ও আপিন যুবকেদর একিি দলেক পােবন, আুাহ যােদরেক তাঁর সু াহ বুঝা, 

তাঁর ওয়ািজব িবিািবাানেক আদায় করেত দ�ায়মান হওয়ার তাওিফক িদেয়েছন্ এবং 

যােদরেক িজহােদর ফরজ দািয়� আদায় ও িজহােদর পেথ অিল থাকার জনয তাঁর 

বা�ােদর  থেক বাছাই কেরেছন্ যুবকেদর এই দল জােন  য, এই পথ হেে ই�ত, 

কমতা ও  ীনেক �িতরকা করার পথ... তাঁরা জােন  য এই পথ পরীকা ও 

িবপদআপেদ পিরপূুর এবং তাঁরা এই পেথ র্ �বািহত কের, শরীরেক খ�িবখ� কের, 

িজে�গীর বছরগেলা, সময়গেলা ও মালসসদ এই পেথ িবিলেয়  দয়... সুতরাং  য 

মেন কের  য  ীনেক �িতৃা করা,  ীেনর নুসরত ও সাহাযয করা ও  ীনেক �িতরকা 

করা আ�তযাগ, িজহাদ ও কুরবািন বযিতত সসব হেব,  স তাহেল একজন 

ক�নািবলাসী্  যমনিি শাইখ আ�ুুাহ আযযাম রহঃ বেলেছন- 

 (فيا أيها المسلمون: 

 حياتكم الجهاد، وعزكم الجهاد، ووجودكم مرتبط ارتباطا مصيريا بالجهاد.
 يا أيها الدعاة:

الشمس إال إذا امتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء الطواغيت والكفار ال قيمة لكم تحت 
 والظالمين.
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ان ين ين يننأن أن  ين ا يمكن أن ينتصر 
بدون جها  وقتال و ماء وأشالء هؤالء ويهمأن، 

 )ال يدركأن طبيعة ه ي يندين

“সুতরাং  হ মুসলমােনরা!  

িজহাদ হেে আপনােদর জীবন, িজহাদ হেে আপনােদর ই�ত ও স�ান, আপনােদর 

অি��-ই হেে িজহােদর পথচলার সােথ সসপ্্ 

 হ ইসলােমর �চারক ও দাঈগু! 

আপনােদরেক আপনােদর অ� � ত করা ও জােলম, কােফর ও মুরতাদেদর �ীিত 

�দশরন করা আসমােনর িনেচ আপনােদর  কান-ই মুলয  নই্ 

িন�ই যারা াারুা কের  য, আুাহর  ীনেক িজহাদ, িকতাল, র্ �বািহত করা, শরীর 

খ�িবখ� করা বযিতত িবজয়ী করা সসব, তারা হেে ক�নািবলাসী, যারা এই  ীেনর 

 �াব অনুাাবন করেত পােরিন”্ 

সুতরাং আুাহ যােক এই সু ােত রুািন বুঝার অনু�হ কেরেছন, পরীকার সু াহ এই 

পেথ তাঁর দপঢ়তা-ই রাু বপিশ কের্  স জােন  য এিা হেে আুাহর সু াহ, যা িবজয় 

ও কমতােক �রািাত কের্  যমন আুাহ তাআলা তালুেতর ঘিনার  শষাংেশ তাঁর 

বা�ােদরেক তা �ৃ কের িদেয়েছন্ তালুেতর এই ঘিনািি রাুমাপ একিি ঘিনা নয়, 

যার আেলাচনা করা হয় এবং িতলাওয়াত করা হয়্ অেনেক এিা াারুা কের্ বরং 

এিা হেে আয়াত ও আুাহর আয়াতসমূহ এবং সাহাযয, কমতা ও জােলেমর িবরেশ 

িজহােদর সু াহসমুেহর সু াহ, সুতরাং আমােদর রব ঘিনার  শেষ ইরশাদ কেরেছন  য, 

ُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحقِّ َوِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِليَن) ..(تِْلَك آيَاُت اللَِّه نـَتـْ  

“এগেলা হেলা আুাহর িনদশরন, যা আমরা  তামােদরেক যথাযথ�ােব রিনেয় থািক্ 

আর আপিন িনি�তই আমার রসূলগেুর অপ�ুর্ ”্ (সুরা বাকারাহ- ২৫২) 

সুতরাং  য বযি্ দুঃখকেৃ পিতত হওয়ার বযাপাের আুাহর সু াহ সসকর অবগত 

হেয়েছ, িবেশষ কের িজহােদর পেথর িবপদআপদ সসেকর, তাঁেক আপিন  দখেবন  য, 
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আনে� ও  পেরশািনেত এবং িনরাপ�ার সময় সহজতায় ও �েয়র সময় কািঠনযতায় 

 মািকথা সবরাবঅায়  স বলেব- 

‘আুাহ তাআলা আমার উপর অনু�হ কেরেছন  য আিম তাঁেদর সােথ িছলাম... সুতরাং 

িজহাদ হেে আমার জনয  নয়ামত’্  

আর  য বযি্ াারুা কের  য, িজহােদর পেথ পরীকা ও বি বি কৃ  নই,  স 

িকছুেতই এই পেথ অিল থাকেত পারেব না, এবং  স নুসরত ও সাহাযয পােব না্ চাই 

 স িজহােদর �ুিমেত থাকুক অথবা বািিেত বেস থাকুক্ এবং অিচেরই এই সু ােত 

রাুািন তার আবরুসমূহ ও যা িকছু  স  গাপন কের  রেখেছ তা খুেল যাওয়ার কারু 

হেব্ আমরা আুাহাওর কােছ সুঅতা, িনরাপ�া, �শািপ ও দপঢ়তা কামনা করিছ্    

বা�ােদর এই  েুীিি জােন না  য, রাুমাপ িজহােদর �ুিমেত  বর হেয় পিা এবং 

বতরমােন এই িনিদরৃ ফরজিি আদায় করা আুাহর বি বি  নয়ামতসমূেহর অপ�ুর্, 

যার  ারা আুাহ তাঁর বা�ােদর উপর অনু�হ কেরন...্ সুতরাং (েয এই অনু�হ 

 পল) তাঁর জনয আবশযক হল  যন  ীয় রেবর রকিরয়া আদায় কের্ এবং এই পেথ 

অিবচল থাকা ও  লেগ থাকার জনয আুাহর কােছ দুয়া কের্  

আর  য বযি্ িজহােদর পথ, এবং তােত অিবচল থাকা ওয়ািজব ও িজহােদর  নয়ামেত 

আুাহর রকিরয়া আদায় করার  কেপ িবপদআপেদ পিতত হওয়ার বযাপাের আুাহর 

সু াহর বযাপাের অবগত হয়িন্ তাঁেক তুিম অিচেরই  দখেত পােব  য, যিদ  স 

িজহােদর �ুিমেত থােক, তাহেল  স এই পথ  থেক �তযাবতরন ও িজহােদর অায়ী এবং 

অিবচল িবষয় ও মূলি�ি�সমূহ  ছেি  দওয়ার জনয িবি�   যযি্কতা িনেয় কথা 

বলেব্ আর যিদ  স িজহাদ  ছেি িদেয় বািিেত বেস থােক, তাহেল আপিন তােক 

 দখেবন  য, অ��ি� অথবা উি্  ারা  চচঁােমিচ করেত থাকেব  য- 

 ..)َقْد أَنـَْعَم اللَُّه َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا(

“আুাহ তাআলা আমার উপর অনু�হ কেরেছন  য আিম তােঁদর সােথ িছলাম না”্  

আমরা আুাহর কােছ সুঅতা ও দপঢ়তা কামনা করিছ্   
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�কাশ হেয় যাওয়া উি্িির বযাপাের আিম শাইখ সা’িদ রহঃ এর কথা  থেক নকল 

করিছ্ শাইখ সা’িদ রহঃ িনে�া্ আয়ােতর তাফিসের বেলন- আুাহ সুবহানাহ ওয়া 

তায়ালা ইরশাদ কেরন- 

 الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم فَاْنِفُروا ثـَُباٍت َأِو اْنِفُروا َجِميًعا. َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَُيَبطَِّئنَّ فَِإنْ (يَا أَيـَُّها 

َن َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة قَاَل َقْد أَنـَْعَم اللَُّه َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا. َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل مِ 

َنُه َمَودٌَّة يَا لَْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم فََأُفوَز فـَْوزًا َعِظي َنُكْم َوبـَيـْ ًما)اللَِّه لَيَـُقوَلنَّ َكَأْن َلْم َتُكْن بـَيـْ  

“ হ ঈমানদারগু! িনেজেদর অ� তুেল নাও এবং পপথক পপথক ৈসনযদেল িকংবা 

সমেবত�ােব  বিরেয় পি্ 

আর  তামােদর মোয এমনও  কউ  কউ রেয়েছ, যারা অবশয িবল� করেব এবং 

 তামােদর উপর  কান িবপদ উপিঅত হেল বলেব, আুাহ আমার �িত অনু�হ 

কেরেছন  য, আিম তােদর সােথ যাইিন্ 

পকাপের  তামােদর �িত আুাহর পক  থেক  কান অনু�হ আসেল তারা এমন �ােব 

বলেত রর করেব  যন  তামােদর মোয এবং তােদর মোয  কান িমপতাই িছল না্ 

(বলেব) হায়, আিম যিদ তােদর সােথ থাকতাম, তাহেল আিম ও  য সফলতা লা� 

করতাম”্ (সুরা িনসা-৭১-৭৩) 

শাইখ রহঃ বেলন- 

(ثم أخبر عن ضعفاء اإليمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: {َوِإنَّ ِمْنُكْم} أي: أيها المؤمنون 

الجهاد في سبيل اهللا ضعفا وخورا وجبنا، هذا الصحيح.{َلَمْن لَُيَبطَِّئنَّ} أي: يتثاقل عن   

وقيل معناه: ليبطئن غيَره أي: يزهده عن القتال، وهؤالء هم المنافقون، ولكن األول َأولى 
 لوجهين:

 أحدهما: قوله {ِمْنُكْم} والخطاب للمؤمنين.
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َنُه مَ  َنُكْم َوبـَيـْ َودٌَّة } فإن الكفار من المشركين والثاني: قوله في آخر اآلية: { َكَأْن َلْم َتُكْن بـَيـْ
والمنافقين قد قطع اهللا بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن 

 المؤمنين على قسمين:

 صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد.

 وضعفاء دخلوا في اإلسالم فصار معهم إيمان ضعيف ال يقوى على الجهاد.

 قال تعالى: { قَاَلِت األْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلْم تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا } إلى آخر اآليات.كما 

ثم ذكر غايات هؤالء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: 
م في بعض األحوال لما هللا {فَِإْن َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة} أي: هزيمة وقتل، وظفر األعداء عليك

 في ذلك من الحكم.

رأى من ضعف عقله {قَاَل} ذلك المتخلف {َقْد أَنـَْعَم اللَُّه َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا} 
ونم يدر أن وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة. 

يننعمة ينحقيقية هي ينتأفيق نه ه ينطاعة 
رة، ينتي بها يقأى يإليمان، ويسلم بها ينكبي

ينعبد من ينعقأبة وينخسرين، ويحصل نه فيها 
 عنيم ينثأيب ورضا ينكريم ينأهاب.

وأما القعود فإنه وإن استراح قليال فإنه يعقبه تعب طويل وآالم عظيمة، ويفوته ما يحصل 
 )للمجاهدين.

“অতঃপর আুাহ তাআলা িজহােদর বযাপাের অলসতা �দশরনকারী দুবরল ঈমানদারেদর 

বযাপাের সংবাদ িদেয়েছন  য, িতিন বেলন- 

 {َوِإنَّ ِمْنُكْم}

অথরাা  হ মুিমনগু  তামােদর  কউ  কউ্ 

 {َلَمْن لَُيَبطَِّئنَّ}
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অবশযই িবল� করেতা 

অথরাা �য়, কািঠনয ও �ীিতর কারেু আুাহর পেথ িজহাদ করা  থেক অলসতা 

থাকেতা্ এবং এিাই হেে সিঠক অথর্  কউ  কউ তার আরও একিি অথর বেলন- 

 ليبطئن غيَره

অথরাা  স িজহাদ করা  থেক িবরত থাকেতা্ 

এবং তারা হেে মুনািফকরা্ িক� �থম অথরিা দুই কারেু অিাক �হুেযাগয- 

এক. আুাহ তাআলা বেলেছন 

 {ِمْنُكْم}

অথরাা এখােন মুিমনেদরেক সেসাান কেরেছন্ 

দুই. আয়ােতর  শেষ আুাহ তাআলা বেলেছন- 

َنُه َمَودٌَّة } َنُكْم َوبـَيـْ  { َكَأْن َلْم َتُكْن بـَيـْ

‘ যন  তামােদর মোয এবং তােদর মোয  কান িমপতাই িছল না’্ 

অথরাা মুশিরক ও মুনািফক কােফররা তােদর মােঝ ও মুিমনেদর মােঝ িমপতা 

সসূুর্েপ  কেি িদেয়েছ্ এবং তারা আসেল বা�েবই িমপতা  কেি িদেয়েছ্ সুতরাং 

বুঝা  গল মুিমন দুই �কার- 

এক. িনেজেদর ঈমােনর বযাপাের সতযবাদী, এবং তাঁেদর উপর পিরপূুররেপ সতযবাদী 

হওয়া ও িজহাদেক ওয়ািজব করা হেয়েছ্ 

দুই. দুবরল  লাকগেলা, যারা ইসলােম �েবশ কেরেছ্ সুতরাং তাঁেদর ঈমান এখেনা 

দুবরল, যা িদেয় িজহােদর বযাপাের তারা শি্শালী হয়না্  যমন আুাহ তাআলা বেলন- 
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“মরবাসীরা বেলঃ আমরা িববাস অাপন কেরিছ্ বলুনঃ  তামরা িববাস অাপন করিন; 

বরং বল, আমরা বশযতা  ীকার কেরিছ্ এখনও  তামােদর অপের িববাস জেেিন্ 

যিদ  তামরা আুাহ ও তাঁর রসূেলর আনুগতয কর, তেব  তামােদর কমর িব�ুমাপও 

িন�ল করা হেব না্ িন�য়, আুাহ কমাশীল, পরম  মেহরবান”্ (সুরা হজুরাত-১৪)  

অতঃপর এই সকল অলসতা �দশরনকারী চূিাপ অবঅা ও তােদর সবরেশষ 

মাকসাদসমূহ উেুখ করা হেয়েছ্ এবং তােদর ইোর বি অংশ হেে দুিনয়া ও 

দুিনয়ার ��াবেশষ্ আুাহ তাআলা বেলন- 

 {فَِإْن َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة}

“ তামােদর উপর  কান িবপদ এেল”্ 

অথরাা পরাজয়, হতযা ও  কান  কান অবঅায়  তামােদর উপর শ�র িবজয় লা� করা্ 

 যেহতু এমনিি আুাহর হকুেমই হয়্  

 {قَاَل}

 স বেল অথরাা িপছেন পেি থাকা  লাকিি বেল- 

 {َقْد أَنـَْعَم اللَُّه َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا}

“আুাহ তাআলা আমার উপর অনু�হ কেরেছন  য আিম তােদর সােথ িছলাম না”্ 

 স তার ঈমান ও আকেলর দুবরলতার কারেু �ােব  য, মিসবত ও িবপদযু্ িজহাদ 

 থেক দূের বেস থাকাই হেে  নয়ামত,   স অনুাাবন করেত পাের িন  য, �কপ ত 

 নয়ামত হেে এই মহান আনুগেতযর তাওিফক লা� করা্ যার  ারা ঈমান শি্শালী 

হয়্ এবং বা�া শাি� ও কিত  থেক িনরাপদ থােক্ এবং এই  নয়ামেতর ফেল 

বা�ার বি বি ছওয়াব ও মহান দাতা ও দয়ালু মাওলার স�িৃ অজরন হয়্ 
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আর  য িপছেন বেস থােক, যিদও  স সামানয সময় আন� লা� কের, িক� এর পেরই 

দীঘর কৃ-�ািপ ও বি বি মিসবত ও  পেরশািন িপেছ িনেব্ এবং মুজািহিদন যা 

অজরন কেরেছ  স তা হারােব্ 

সুতরাং দুঃখকৃ, পরীকা ও মিসবেতর কারেু �য় পাওয়ার িকছু  নই,  কননা অিচেরই 

আুাহ তাআলা তাঁর  ীনেক সাহাযয করেবন্ উ�য় জাহােন তাঁর বা�ােদরেক 

স�ািনত করেবন্ আুাহ তাআলা বেলন- 

 ُيَجاِهدُ  فَِإنََّما َجاَهدَ  َوَمنْ  اْلَعِليُم. السَِّميعُ  َوُهوَ  َآلتٍ  اللَّهِ  َأَجلَ  فَِإنَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  يـَْرُجو َكانَ  َمنْ (

)اْلَعاَلِمينَ  َعنِ  َلَغِنيٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ  لِنَـْفِسهِ   

“ য আুাহর সাকাত কামনা কের, আুাহর  সই িনারািরত কাল অবশযই আসেব্ িতিন 

সবরেোতা, সবর্ানী্ 

 য কৃ  ীকার কের,  স  তা িনেজর জেনযই কৃ  ীকার কের্ আুাহ িবববাসী  থেক 

 ব-পরওয়া”্ (সুরা আনকাবুত-৫-৬ ) 

ইমাম ইবনুল কাইিয়যম রহঃ বেলন- 

 اليسير األلم اختار من - سبحانه - اهللا عزى البتة منه محيص ال األلم كان (ولما  

 آلت اهللا أجل فإن اهللا لقاء يرجو كان من: {بقوله المستمر العظيم األلم على المنقطع

 فيلتذ لقائه يوم وهو يأتي أن بد ال أجال األلم هذا لمدة فضرب} العليم السميع وهو

 وسروره لذته وتكون مرضاته وفي أجله من األلم من تحمل بما اللذة أعظم العبد

 لقائه برجاء والتسلية العزاء هذا وأكد وهللا اهللا في األلم من تحمل ما بقدر وابتهاجه

 غيبه ربما بل العاجل األلم مشقة تحمل على ووليه ربه لقاء إلى اشتياقه العبد ليحمل

  به واإلحساس األلم شهود عن لقائه إلى الشوق

 رواه الذي الدعاء في فقال لقائه إلى الشوق ربه سلم و عليه اهللا صلى النبي سأل ولهذا
 كانت إذا أحيني الخلق على وقدرتك الغيب بعلمك أسألك إني اللهم: [ حبان وابن أحمد
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 والشهادة الغيب في خشيتك وأسألك لي خيرا الوفاة كانت إذا وتوفني لي خيرا الحياة
 ال نعيما وأسألك والغنى الفقر في القصد وأسألك والرضى الغضب في الحق كلمة وأسألك

 الموت بعد العيش برد وأسألك القضاء بعد الرضى وأسألك تنقطع ال عين قرة وأسألك ينفد
 فتنة وال مضرة ضراء غير في لقائك إلى الشوق وأسألك وجهك إلى النظر لذة وأسألك

 ] مهتدين هداة واجعلنا اإليمان بزينة زينا اللهم مضلة

 له ويطوي الطريق عليه ويقرب محبوبه إلى السير في الجد على المشتاق يحمل فالشوق
 لهذه ولكن عبده على بها اهللا أنعم نعمة أعظم من وهو المشاق و اآلالم عليه ويهون البعيد
 بتلك عليم األقوال لتلك سميع سبحانه واهللا به تنال الذي السبب هما وأعمال أقوال النعمة

 عليه المنعم ويحب قدرها ويعرف ويشكرها النعمة لهذه يصلح بمن عليم وهو األفعال
 ليقولوا ببعض بعضهم فتنا وكذلك: { تعالى قال كما بها ويصلح النعمة هذه عنده فتصلح
 ربه نعم من نعمة العبد فاتت فإذا} بالشاكرين بأعلم اهللا أليس بيننا من عليهم اهللا من أهؤالء
 }  بالشاكرين بأعلم اهللا أليس: { نفسه على فليقرأ

 وأنه عليهم عائدة وثمرته ألنفسهم هو إنما فيه جهادهم أن وهو آخر بعزاء تعالى عزاهم ثم
 يدخلهم أنه أخبر ثم سبحانه إليه ال إليهم ترجع الجهاد هذا ومصلحة العالمين عن غني

 الصالحين) زمرة في وإيمانهم بجهادهم

“আর যখন মিসবত পিররশ করার িবষয় আবিশযক�ােব হেয়  গল,  তা আুাহ 

তাআলা ওই বযি্েক সাানা িদেয়েছন,  য অিবরত ও বি মসিবতেক দূরী�ূতকারী 

সহজ মিসবতেক �হন কের িনেয়েছ্ আুাহ তাআলা বেলন- 

}العليم السميع وهو آلت اهللا أجل فإن اهللا لقاء يرجو كان من{  

“ য আুাহর সাকাত কামনা কের, আুাহর  সই িনারািরত কাল অবশযই আসেব্ িতিন 

সবরেোতা, সবর্ানী”্ 

আর আুাহ তাআলা এই মিসবেতর মূল াাতু িহেসেব আজালান (িনারািরত কাল) 

এেনেছন্ যা অবশযই আসেব্ আর তা হেে আুাহ তাআলার সাকােতর িদন্ 
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সুতরাং বা�া অবশযই মহান  াদ আ াদন করেব, আুাহ ও আুাহর স�িৃর জনয  য 

পিরমান মিসবত  স সহয কেরেছ্ এবং তাঁর  াদ, আন� ও উাফুুতা  স পিরমান 

হেব,  য পিরমান মিসবত  স আুাহর জনয ও আুাহর িবাান আদায় করেত িগেয় সহয 

কেরেছ্ এই সাানা ও �েবাা আুাহর সাকােতর আশােক আরও শি্শালী কেরেছ্ 

 যন বা�া সামিয়ক মিসবত ও  পরশািনেক তাঁর অি�বাবক ও রেবর সাকােতর 

কামনায় সহয কের যায়্ বরং অিাকাংশ এমন হেব  য, রেবর সাকােতর কামনা তাঁর 

 থেক মিসবত �তযক করা ও তা অনু�ব করা দূর কের িদেব্    

তাই  তা রাসুল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম তাঁর রেবর সাকােতর কামনার দুয়া 

কেরেছন্ আহমদ ও ইবেন িহুান বুরনা কেরেছন- রাসুল সাুাুাহ আলাইিহ 

ওয়াসাুাম দুয়ায় বলেতন- 

 لي خيرا الحياة كانت إذا أحيني الخلق على وقدرتك الغيب بعلمك أسألك إني لهمال

 الحق كلمة وأسألك والشهادة الغيب في خشيتك وأسألك لي خيرا الوفاة كانت إذا وتوفني

 قرة وأسألك ينفد ال نعيما وأسألك والغنى الفقر في القصد وأسألك والرضى الغضب في

 لذة وأسألك الموت بعد العيش برد وأسألك القضاء بعد الرضى وأسألك تنقطع ال عين

 زينا اللهم مضلة فتنة وال مضرة ضراء غير في لقائك إلى الشوق وأسألك وجهك إلى النظر

مهتدين هداة واجعلنا اإليمان بزينة  

“ হ আুাহ আপনার ইলেম গােয়ব ও মাখলুেকর উপর আপনার কমতা  ারা দুয়া 

করিছ  য, আপিন আমােক জীিবত রাখুন যখন আমার জীবন আমার জনয কলযাুকর 

হয় এবং আপিন আমােক মপতুয দান করন, যখন আমার মপতুয আমার জনয কলযাুকর 

হয়্  গাপেন ও �কােশয আপনার �য় কামনা করিছ্ স�িৃ ও রােগর সমেয় হককথা 

বলার (কমতা) কামনা করিছ্ দািরিতা ও �াচুযরতায় আপনার অি�মুখী হওয়ার কামনা 

করিছ্ িবচােরর পর আপনার স�িৃর ফায়সালা কামনা করিছ্ মরেুর পর িজে�গী 

যাপেনর শীতলতা কামনা করিছ্ আপনার �িত দপিৃপােতর  ােদর কামনা করিছ্ 

আপনার সাকােতর আ�হ কামনা করিছ্  য সাকােত কিতকর কৃ থাকেব না এবং 

পথ�ৃকারী িফতনা থাকেব না্  হ আুাহ আপিন ঈমােনর  সয�যর  ারা আমােক 
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 সয�যরমি�ত করন্  হদায়াত�দশরনকারী  হদায়াত�াত  লাকেদর অপ�ুর্  বািনেয় 

িদন!” 

সুতরাং শাওক বা কামনা আকাি�তেক তাঁর মাহবুেবর �িত সফেরর বযাপাের 

ঐকািপক �েচৃা চালােনার দাবী কের্ কামনা তাঁর পথেক িনকিবতরী কের  দয়্ এবং 

তাঁর জনয পেথর দূর�েক সিরেয়  দয়্ এবং পেথর দুঃখকৃ ও মিসবতেক সহজ কের 

 দয়্ এবং কামনা হেে আুাহর মহান  নয়ামেতর অপ�ুর্ , আুাহ যার  ারা 

বা�ােদর উপর  নয়ামত বষরু  করন্ িক� এই  নয়ামেতর জনয িকছু কথা ও িকছু 

আমল বা কাজ রেয়েছ্ এবং এই দুিি িবষয়-ই এই  নয়ামত অজরেনর উপকরু্ 

আুাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা  স কথাগেলা রেনন ও কাজগেলা জােনন্ িতিন ওই 

বযি্ সসেকর সমযক অবগত,  য এই  নয়ামত অজরেনর জনয সংেশাান হেয়েছ্ এবং 

কপ ত্ হেয়েছ্ এবং এর মযরাদা  জেনেছ্ এবং আুাহ যােক এই  নয়ামত দান 

কেরেছন, তাঁেক �ােলােবেসেছ্ সুতরাং  য এই  নয়ামত লা� করেব এবং এর  ারা 

িনেজেক পিররশ করেব্  যমন আুাহ তাআলা বেলন- 

 بأعلم اهللا أليس بيننا من عليهم اهللا من أهؤالء ليقولوا ببعض بعضهم فتنا وكذلك{

}بالشاكرين  

“আর এ�ােবই আিম িকছু  লাকেক িকছু  লাক  ারা পরীকায়  ফেলিছ যােত তারা 

বেল  য, এেদরেকই িক আমােদর সবার মায  থেক আুাহ  ীয় অনু�হ দান কেরেছন? 

আুাহ িক কপ ত্েদর সসেকর সুপির্াত নন”্ (সুরা আন’আম- ৫৩) 

সুতরাং  য বযি্ তাঁর রেবর  নয়ামতসমূেহর একিি  নয়ামত হাতছািা কের  ফলেলা, 

 স  যন িনেজেক লকয কের পাঠ কের- 

} بالشاكرين بأعلم اهللا أليس{  

“আুাহ িক কপ ত্েদর সসেকর সুপির্াত নন”্ 

অতঃপর আুাহ তাআলা আরও একিি সাানার মাাযেম তাঁেদরেক সাানা িদেয়েছন্ 

আর তা হল তাঁরা  য িজহাদ করেছ, তা তােদর জনযই করেছ্ িজহােদর ফলাফল 
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তাঁেদর িদেকই �তযাবতরন করেব্ এবং আুাহ তাআলা জগতসমুহ  থেক অমুখােপকী্ 

এই িজহােদর মাসলাহাত বা উপকািরতা তাঁেদর িদেকই িফরেব্ আুাহ তাআলা 

সুবহানাহ ওয়া তাআলার িদেক নয়্ অতঃপর আুাহ তাআলা জানােেন  য, তাঁেদরেক 

তাঁেদর িজহাদ ও ঈমােনর  ারা  নককারেদর কাতাের �েবশ করােনা হেব”্ 

আর আুাহ তাআলা তাঁর  ীেনর সাহাযয করেবন, আমােদর  ারা অথবা অনযেদর  ারা্ 

সুতরাং আমরা  যন পরীকা ও দুঃখ-দুদরশার কারেু �তযাবতরেনর বযাপাের �য় কির্ 

এবং আুাহর  ীন ও শরীয়েতর সাহাযযকারী হওয়ার  চৃা-�েচৃা কির্ আুাহ 

সুবহানাহ ওয়া তাআলা ইরশাদ কেরেছন- 

 َعَلى َأِذلَّةٍ  َوُيِحبُّونَهُ  ُيِحبـُُّهمْ  ِبَقْومٍ  اللَّهُ  يَْأِتي َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يـَْرَتدَّ  َمنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا(

 اللَّهِ  َفْضلُ  َذِلكَ  َالئِمٍ  َلْوَمةَ  َيَخاُفونَ  َوَال  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَجاِهُدونَ  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ 

)َعِليمٌ  َواِسعٌ  َواللَّهُ  َيَشاءُ  َمنْ  يـُْؤتِيهِ   

“ হ মুিমনগু,  তামােদর মোয  য  ীয় ামর  থেক িফের যােব, অিচের আুাহ এমন 

স�দায় সপিৃ করেবন, যােদরেক িতিন �ালবাসেবন এবং তারা তাঁেক �ালবাসেব্ 

তারা মুসলমানেদর �িত িবনয়-ন� হেব এবং কােফরেদর �িত কেঠার হেব্ তারা 

আুাহর পেথ  জহাদ করেব এবং  কান িতর�ারকারীর িতর�াের �ীত হেব না্ এিি 

আুাহর অনু�হ-িতিন যােক ইো দান কেরন্ আুাহ �াচুযর দানকারী, মহা্ানী”্ 

(সুরা মােয়দা-৫৪) 

শাইখ সা’িদ রহঃ বেলন- 

 يضر وإنما شيئا، اهللا يضر فلن دينه عن يرتد من وأنه العالمين، عن الغني أنه تعالى (يخبر

 ووعد بهدايتهم، الرحيم الرحمن تكفل قد صادقين، ورجاال مخلصين، عبادا هللا وأن. نفسه

أخالقا) وأحسنهم نفوسا، وأقواهم أوصافا، الخلق أكمل وأنهم بهم، باإلتيان  

“আুাহ তাআলা সংবাদ িদেেন  য, িতিন জগতসমুহ  থেক অমুখােপকী্ এবং  কউ 

যিদ তাঁর  ীন  থেক িবমুখ হেয় যায়,  স তাঁর  কান-ই কিত করেত পাের না্ বরং  স 

িনেজর কিত কের্ এবং আুাহ তাআলার অেনক মুখিলস বা�া রেয়েছন্ অেনক 
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সতযবাদী পুরষ রেয়েছন, অসীম দয়ালু ও পরম করুাময় আুাহ তাঁেদর  হদায়ােতর 

দািয়� িনেয়েছন্ এবং তাঁেদরেক িনেয় আসার ওয়াদা কেরেছন্ এবং তাঁরা হেব 

গুাবলীর িদক  থেক পিরপূুর সপিৃ্ এবং নফেসর িদক  থেক অিাক শি্শালী্ এবং 

আখলাক ও চিরেপর িদক  থেক অিাক চমাকার”্  

এই িজহাদ িফ সািবিলুাহর পথ-ই হেে মহান  নয়ামত্ যিদও তােত রেয়েছ অেনক 

মিসবত ও দুঃখকৃ্ এই পথ  থেক ওই হত�াগা ছািা আর  কউ িবরত হেব না 

অথবা �তযাবতরন করেব না,  য মাখলুেকর বযাপাের আুাহর সু াহ সসেকর অবগত 

নয়্ আর িন�ই আুাহ জগতসমুহ  থেক অমুখােপকী্ 

)اْلَعاَلِمينَ  َعنِ  َلَغِنيٌّ  اللَّهَ  ِإنَّ  لِنَـْفِسهِ  ُيَجاِهدُ  فَِإنََّما َجاَهدَ  َوَمنْ (  

“ য কৃ  ীকার কের,  স  তা িনেজর জেনযই কৃ  ীকার কের্ আুাহ িবববাসী 

 থেক  ব-পরওয়া”্ (সুরা আনকাবুত-৬) 

 হ আুাহ! আপিন  ীেনর জনয আমােদরেক িজ�া রাখুন! আপনােদর পেথ 

আমােদরেক মরু িদন! 

 

িলেখেছন- 

শাইখ ডঃ সািম আল উরাইিদ- আবু মাহমুদ আশ শামী 

হািফজাহুাহ 

রিবউল আউয়াল ১৪৩৯ িহজির 

 (হাইআত তাহিরর আশ শােমর কারাগাের বি� থাকাকালীন সমেয় 

িলিখত্) 
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বাংলায় অনূিদত শাইেখর অনযানয রচনাবলী  

• ‘শােমর অিাবাসীেদর অবঅা যখন িবপ  হেব, তখন 

 তামােদর মোয  কােনা কলযাু থাকেব না’। - এর বযাখযা    -

- শাইখ সামী আল উরাইদী হািফজাহুাহ 

ডাউনেলাড িলংক- https://justpaste.it/xm8f  

   

• শরঈ িবাান বা�বায়েনর লেকয িজহািদ জামাআতগেলার 

সােথ কপ ত বাইয়াত পূ রু করার িবাান 

-শাইখ সামী আল উরাইদী হািফজাহুাহ 

ডাউনেলাড িলংক- http://pc.cd/T1RctalK 

https://justpaste.it/xm8f
http://pc.cd/T1RctalK

